
 کشور هند ICCRرهنمایی برای محصلین قبل از خانه پری فورم آنالین بورس های  

( ثبت نام کرده WWW.a2ascholarships.iccr.gov.in)ICCR  تمام کاندیدان بعد ازین از طریق سایت رسمی .1

 میتوانند.

 .نمایند تکمیل را به صورت درست A2A اپلیکیشن فورمکاندیدان باید تمام معلومات  .2

 .باید به زبان انگلیسی ترجمه گردددرصورتیکه اسناد تحصیلی کاندید به زبان انگلیسی نباشد   .3

 را همراه با اپلیکیشن فورم ضمیمه نمایند. Synopsisباید  M.Philمتقاضیان دوره دکتورا و  .4

   fi  , ز طریق لینکهنری شانرا ا یک نمونه از آخرین کارکرد کاندیدان که خواهان فراگیری رشته های هنری اند باید .5

YouTube به شکل Audio/ video .اپلود نمایند 

مرکزی  و  یایالت پوهنتون های  راجستر ثبت و کهداخله می دهد هندوستان تنها درپوهنتون های  ICCRبورس های  .6

 موجود است.  Portalباشد، که در لست 

تنها برای پوهنتون های دولتی بوده وبرای پوهنتون ها و کالج های خصوصی پذیرش  ICCRشرایط قبولی بورسیه های  .7

 ندارد.

    رشته های انجینیری و ساینسمتقاضیان به منظور جلوگیری از عدم قبولی محصلین از طرف پوهنتون های هندوستان  .8

  لیسانس فراگرفته باشد.دوره مکتب/ مضامین مربوطه را در باید  لوژی، کیمیا وفزیک( بیو ریاضی،) 

پوهنتون ها ذکرشده، سایت `بدر وی ،نتون ها ولست رشته های پیشنهاد شدهلست پوهبه منظور جلوگیری از ضیاع وقت  .9

 کاندید میتواند آنرا انتخاب نماید.

خانه پری  برای کاندیدان توصیه میشود که تمام رهنمود آنالین را درست خوانده و فورم درخواستی را به صورت مکمل.10

 .نمایند

 ورشته تحصیلی پوهنتون هاانتخاب . 11

 فراگرفته باشند.  / لیسانسریاضی، فزیک وکیمیا را در دوره مکتبساینس وانجینیری باید های الف( متقاضیان رشته 

 ب( هنگام ثبت نام کاندید باید رشته مورد نظر خود را بطور واضح انتخاب نماید.

مصروف تحصیل اند مراجعه نماید.  سایت پوهنتون های که محصلین فعالا  کاندید باید به ویبج( برای انتخاب پوهنتون، 

 موجود است. Portal سایت لست پوهنتون ها در

 . روش تدریس و مهارت های زبان انگلیسی 12

 ه تحصیلیجهت پیشبرد دور الف( تدریس درتمام پوهنتون های هندوستان به زبان انگلیسی صورت میگیرد، بدین منظور

 داشته باشد.کاندید باید بلدیت کامل به زبان انگلیسی 

 انگلیسی اخذ مینماید.زبان ب( سفارت هندوستان از تمام کاندیدان امتحان 

 بود وباش نمایند. فراهم گردیده، پوهنتون ها که از طرف مکلف هستند تا ختم دوره تحصیلی در لیلیه ICCR. محصلین 13

 از ثبت نام تعهد نماید که شرایط فوق را می پذیرد.. کاندید باید قبل 14

 . معاینات صحی15

وعاری از امراض مانند) توبرکلوز، ایدز وسرطان( باشد، تا در دوره تحصیلی دچار الف( کاندید باید دارای صحت کامل 

به امراض فوق کاندیدان مبتال  وبرای  .خویش را به صورت مکمل تعقیب نموده بتواندمشکالت صحی نگردد ودروس 

 نمایند.ندرخواست  توصیه میشود کهالذکر 

و کشور تکمیل  ها یا کلینیک های معتبر شفاخانه یکی ازب( کاندیدان باید معاینات صحی خود را که در باال ذکرشده در

 نمایند .درسایت اپلود 

 .موجود است ترتیب گردد Portal که در سایتج( فورم معاینات صحی باید مطابق فارمت 

محصلین شمولیت خاص دارای مقرره  . قابل ذکر است که پوهنتون ها وانستیتیوت های هندوستان خود مختار بوده و16

 سپری نمودن وارسال اسناد کاندیدان آنرا تایید نماید.  ICCRیک اسکالرشیپ زمانی رسمیت پیدا میکند که میباشند. 

  به معنی پذیرش کاندیدان نیست.ی ویا سفارت هندوستان انگلیسی در وزارت تحصیالت عالزبان امتحان  موفقانه


